МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ул. “Св. Климент Охридски” 1
Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603
rector@mu-pleven.bg
ДНЕВЕН РЕД
на редовно заседание на Академичен съвет
26.05.2014 г.
І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на
академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва:
1. За заемане на академичната длъжност „Доцент”:
1.1. Свилен Христов Тодоров по научната специалност „Ортопедия и травматология”
(03.01.40).
2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
2.1. Стела Людмилова Георгиева по научната специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.2. Мариела Стефанова Камбурова по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.3. Аспарух Георгиев Николов по научната специалност „Кардиология” (03.01.47).
2.4. Тихомир Венциславов Андреев по научната специалност „Рентгенология и радиология”
(03.01.28)
3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:
3.1. Николай Георгиев Николов по научната специалност „Ревматология”(03.01.18).
ІІ. Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2014 г.
Докл.: И. Потурлиев
ІІІ. Становище на Контролния съвет относно касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към
31.03.2014 г.
Докл.: Доц. д-р М. Симеонова
ІV. Представяне на стратегия за развитие на Център за кариерно развитие при МУ-Плевен.
Докл.: Доц. д-р Б. Русева
V. Направление “Научноизследователска дейност, качество и акредитация”:
Център за научноизследователска дейност
1.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на д-р Мая Дановска по научната специалност
„Неврология” (03.01.19).
2.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на д-р Пенчо Тончев Тончев по научната специалност
„Обща хирургия” (03.01.37).
3.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „главен асистент” на д-р Чавдар Атанасов Цветков по научната
специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45).
4.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита на
д-р Владислав Росенов Дунев за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност
„Урология” (03.01.42).
5.
Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита на
д-р Светла Пенчева Досева за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност
„Анатомия, хистология и цитология” (03.01.02).
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Утвърждаване на предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент” по
Сърдечносъдова хирургия (03.01.49) за нуждите на обучението по хирургически болести и
обявяване на конкурс.
7.
Утвърждаване на местата за докторанти за учебната 2014/2015 година.
8.
Утвърждаване на размера на бюджетната субсидия за научноизследователски проекти за
2014 година.
9.
Предложение за приемане на решение за превишаване при необходимост с до 10% на
средствата, определени за научни проекти.
10. Утвърждаване на решение на Комисията за финансиране на научноизследователски
проекти за финансиране от бюджетната субсидия за 2014 г.
Докл.: Проф. д-р М. Средкова
НИД, качество и акредитация
1.
Предложение за избор на двама представители на МУ-Плевен за състава на
Акредитационния съвет на НАОА.
Докл.: Доц. д-р З. Радионова

6.

VІ. Направление “Учебна дейност”:
1. Предложение за въвеждане на СИД „Алергология” в учебните планове.
Докл.: Проф. М. Александрова
Факултет „Медицина”
1.
Утвърждаване на предложение за въвеждане на свободноизбираеми дисциплини в
учебния план на специалност „Медицина” – клинична токсикология.
Докл.: Проф. М. Александрова
Факултет „Здравни грижи”
1.
Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна
длъжност „асистент” по „Ортопедия и травматология”(03.01.40) в катедра „Ортопедия и
травматолигия”.
Докл.: Доц. д-р А. Вълков
Медицински колеж
1.
Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2014/2015
година.
2.
Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази за учебната 2014/2015
година.
Докл.: Доц. д-р П. Йорданова
Департамент за езиково и специализирано обучение
1.
Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2014/2015
година.
Докл.: Доц. М. Атанасова
VІІ. Разни.
1.Предложение за разкриване на процедура за заемане на една академична длъжност „доцент” по
научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за нуждите на
катедра „Психиатрия и
медицинска психология”.
2.
Предложение за разкриване на процедура за заемане на две академични длъжности
„доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология”(03.01.27).
Докл.: Проф. д-р С. Томов

2

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН
АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ № 15
от заседание на АС, проведено на 26 май 2014 година
Присъстват:
30 члена на АС
Отсъстват:
10 члена на АС
По уважителни причини – доц. д-р Е. Балтов, проф. д-р А. Аспарухов.
По неуважителни причини - доц. д-р Н. Цветков, доц. д-р П. Лисаев, д-р Н. Статев, д-р
Сл. Богданов, проф. д-р Д. Господинов, Рени Асенова, Красимира Колева, Десислава
Величкова.
Списъчен състав на АС: 40 члена
Редуциран състав на АС: 38 члена
Кворум при:
Избор при:

27 члена на АС за целия състав
19 члена на АС хабилитирания състав
16 гласа за целия състав
13 гласа за хабилитирания състав

Проф. Томов откри заседанието на АС и постави на гласуване дневния ред, който беше
приет с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред – Официално връчване на дипломите, придобити
съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след
утвърждаване от АС както следва:
1. За заемане на академичната длъжност „Доцент”:
1.1. Свилен Христов Тодоров по научната специалност „Ортопедия и травматология”
(03.01.40).
2. За присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
2.1. Стела Людмилова Георгиева по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.2. Мариела Стефанова Камбурова по научната специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията” (03.01.53).
2.3. Аспарух Георгиев Николов по научната специалност „Кардиология” (03.01.47).
2.4. Тихомир Венциславов Андреев по научната специалност „Рентгенология и
радиология” (03.01.28)
3. За заемане на академичната длъжност „Главен асистент”:
3.1. Николай Георгиев Николов по научната специалност „Ревматология”(03.01.18).
Докладва проф. д-р М. Средкова.
Дипломите връчи проф. д-р Сл. Томов.
По втора точка от дневния ред – Отчет за касово изпълнение на бюджета на МУПлевен към 31.03.2014 г. докладва г-н И. Потурлиев, Финансов директор.
Гласували: 30. За: 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към
31.03.2014 г.
По трета точка от дневния ред - Становище на Контролния съвет относно касово
изпълнение на бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2014 г. докладва доц. д-р М. Симеонова.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема становището на Контролния съвет относно касово изпълнение на
бюджета на МУ-Плевен към 31.03.2014 г
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По четвърта точка от дневния ред - Представяне на стратегия за развитие на Център
за кариерно развитие при МУ-Плевен докладва доц. д-р Б. Русева.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема стратегията за развитие на Център за кариерно развитие при МУПлевен за периода 2013-2017 г.
По пета точка от дневния ред - Направление “Научноизследователска дейност,
качество и акредитация”: Център за научноизследователска дейност докладва проф. д-р М.
Средкова.
1. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на д-р Мая Дановска по научната специалност
„Неврология” (03.01.19).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент” на д-р Мая Дановска по научната
специалност „Неврология” (03.01.19):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м., Ръководител Катедра „Неврология и
неврохирургия”.
Резервен член: доц. д-р Бойко Стаменов, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н., Ръководител Катедра „Неврология” МУ София.
2. Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м., Ръководител Катедра „Неврология” МУ - Варна.
3. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м., МУ - София.
4. Доц. д-р Димитър Костов Чакъров, д.м.
5. Доц. д-р Евгения Василева Русчева, д.м., МУ - София.
6. Доц. д-р Юлия Йорданова Петрова, д.м., МУ - София
Резервен член: Доц. д-р Иван Николаев Стайков, д.м., МБАЛ „Токуда”.
2. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „доцент” на д-р Пенчо Тончев Тончев по научната специалност
„Обща хирургия” (03.01.37).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент” на д-р Пенчо Тончев Тончев по научната
специалност „Обща хирургия” (03.01.37):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н.
2. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.
3. Проф. д-р Димитър Живков Стойков, д.м.н.
4. Доц. д-р Борислав Цветанов Нинов, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Сергей Димитров Илиев, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н., МУ - Варна.
2. Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м., МУ - Варна.
3. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м., МУ – Пловдив.
Резервен член: Доц. д-р Кирил Василев Драганов, д.м., МБАЛ „Токуда”.
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3. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с конкурс за заемане
на академичната длъжност „главен асистент” на д-р Чавдар Атанасов Цветков по научната
специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за
заемане на академичната длъжност „главен асистент” на д-р Чавдар Атанасов Цветков по
научната специалност „Акушерство и гинекология” (03.01.45):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н., Председател на НЖ.
2. Проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.
3. Доц. д-р Светлозар Стойков, д.м.
Резервен член: Доц. д-р Надежда Христова Хинкова, д.м.
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.
2. Доц. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.
Резервен член: Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н.
4. Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита
на д-р Владислав Росенов Дунев за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност
„Урология” (03.01.42).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за
придобиване на ОНС „Доктор” на д-р Владислав Росенов Дунев за придобиване на ОНС
„Доктор” по научната специалност „Урология” (03.01.42):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Петър Колев Панчев, д.м.н., МУ - София.
2. Проф. д-р Петър Любенов Симеонов, д.м.н., МУ – София.
3. Доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев, д.м., МУ – София.
4. Доц. д-р Страти Стоянов Стратев, д.м., МУ – Плевен.
5. Доц. д-р Николай Христов Колев, д.м., МУ – Плевен.
Резервни членове:
1. Проф. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.н., МУ – Плевен.
2. Доц. д-р Красимир Проданов Янев, д.м., МУ – София.
5.Утвърждаване на предложение за състав на научно жури във връзка с публична защита на
д-р Светла Пенчева Досева за придобиване на ОНС „Доктор” по научната специалност
„Анатомия, хистология и цитология” (03.01.02).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следния състав на научно жури във връзка с конкурс за
придобиване на ОНС „Доктор” на д-р Светла Пенчева Досева за придобиване на ОНС
„Доктор” по научната специалност „Анатомия, хистология и цитология” (03.01.02):
Вътрешни членове за МУ-Плевен:
1. Проф. д-р Емилиян Алексиев Иванов
2. Доц. д-р Александър Вълков Вълков
Резервен член: Доц. д-р Савелина Поповска
Външни членове за МУ - Плевен:
1. Проф. д-р Константин Асенов Койчев
2. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров
3. Проф. д-р Анастасия Божилова-Пастирова
Резервен член: Доц. д-р Васил Дончев
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Утвърждаване на предложение за разкриване на една академична длъжност „доцент”
по Сърдечносъдова хирургия (03.01.49) за нуждите на обучението по хирургически
болести и обявяване на конкурс.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава предложението за разкриване на една академична длъжност
„доцент” по Сърдечносъдова хирургия (03.01.49) за нуждите на обучението по
хирургически болести и обявяване на конкурс
6.

7.
Утвърждаване на местата за докторанти за учебната 2014/2015 година.
Проф. Недкова: Ще се удължи ли срока за изработвне на докторантура от 4 на 5 год.?
Проф. Томов: По този въпрос се работи.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следните докторантски места за учебната 2014/2015 г.:
1. 03.01.33
Инфекциозни болести
1 редовно докт. място
2. 03.01.29
Епидемиология
1 редовно докт. място
3. 01.06.19
Паразитология
1 редовно докт. място
4.03.01.28
Мед. рентгенология и радиология 1 редовно докт. място
5. 03.01.37
Обща хирургия
2 редовни докт. места
6. 03.01.42
Урология
1 редовно докт. място
7. 03.01.50
Педиатрия
1 редовно докт. място
8. 03.01.47
Кардиология
2 редовни и 2 задочни места
Общо: 10 редовни и 2 задочни докторантски места.
Утвърждаване на размера на бюджетната субсидия за научноизследователски проекти
за 2014 година.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава сумата от 161 382 лв. от бюджета на МУ Плевен за 2014 г. за
научна и художествено-творческа дейност, в това число 40 000 лв. за издаване на учебници.
8.

Предложение за приемане на решение за превишаване при необходимост с до 10% на
средствата, определени за научни проекти.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Приема решение за превишаване при необходимост с до 10% на средствата,
определени за научни проекти.
9.

10. Утвърждаване на решение на Комисията за финансиране на научноизследователски
проекти за финансиране от бюджетната субсидия за 2014 г. – докладва доц. А. Стоянова,
Председател на комисията.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава решението на Комисията за финансиране на
научноизследователски проекти за финансиране от бюджетната субсидия за 2014 г.
(Разпределението на сумата от 116 454 лв. между одобрените за финансиране проекти се
прилага отделно).
НИД, качество и акредитация – докладва доц. д-р Здравка Радионова.
1. Предложение за избор на двама представители на МУ-Плевен за състава на
Акредитационния съвет на НАОА.
Доц. Радионова представи пред членовете на АС предложенията на МУ-Плевен – проф.
д-р Григор Горчев, дмн и проф. Петьо Бочев, дб за членове на Акредитационния съвет на
НАОА.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
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АС реши: Предлага за членове на Акредитационния съвет на НАОА проф. д-р
Григор Горчев, дмн, и проф. Петьо Бочев, дб.
По шеста точка от дневния ред - Направление “Учебна дейност” докладва проф. М.
Александрова.
1. Предложение за въвеждане на СИД „Алергология” в учебните планове.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава въвеждането на дисциплината „Клинична алергология” като
свободно избираема в учебните планове на факултетите на МУ-Плевен: за ФМ – 15/15 уч.
часа през VII семестър; за ФЗГ – „Грижи в алергологията” - специалност „МС” -8/7 в III
сем., на мястото на „Първични здравни грижи” и „Акушерка” – в III семестър; ФОЗ - за
специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – „Алергологични проблеми
при рехабилитационни и физиотерапевтични процедури”, 15/0 ч. в VII семестър и за
„ОКОЗ” – „Околна среда и алергични болести”, 15/0 уч. часа в III сем.
Факултет „Медицина” докладва доц. А. Стоянова.
Утвърждаване на предложение за въвеждане на свободноизбираема дисциплина в
учебния план на специалност „Медицина” – „Клинична токсикология”.
Проф. д-р Томов: Двете дисциплини ще са алтернативни и студентите ще имат
възможност да избират коя да изучават.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Въвежда като свободноизбираема дисциплина в учебния план на
специалност „Медицина” – „Клинична токсикология”.
1.

Факултет „Здравни грижи” – докладва доц. д-р Ал. Вълков.
1. Разкриване на процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна щатна
длъжност „асистент” по „Ортопедия и травматология”(03.01.40) в катедра „Ортопедия и
травматология”.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Разкрива процедура за обявяване на конкурс за заемане на една вакантна
щатна длъжност „асистент” по „Ортопедия и травматология”(03.01.40) в катедра
„Ортопедия и травматология”.
Медицински колеж – докладва доц. д-р П. Йорданова.
1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2014/2015 година.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 2014/2015
година (Списъкът е приложен отделно).
Утвърждаване на списък на учебно-практическите бази за учебната 2014/2015 година.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава списъка на учебно-практическите бази за учебната
2014/2015 година. (Списъкът е приложен отделно).
2.

Департамент за езиково и специализирано обучение – докладва доц. М. Атанасова.
1. Утвърждаване на списък на хоноруваните преподаватели за учебната 2014/2015
година.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се няма.
АС реши: Утвърждава следните хоноруваните преподаватели за учебната
2014/2015 година:
1. Мая Христова Тодорова
френски език
2. Красимира Михайлова Къндева
български език
3. Доц. Пепа Петрова Лунгарова, ВТУ латински език
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4. Мл.н.с. Валери Любенов Русинов

латински език

По седма точка от дневния ред – „Разни” докладва проф. д-р Томов.
1. Предложение за разкриване на процедура за заемане на една академична длъжност
„доцент” по научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за нуждите на катедра „Психиатрия
и медицинска психология”.
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Разкрива процедура за заемане на една академична длъжност „доцент” по
научната специалност „Психиатрия” (03.01.20) за нуждите на катедра „Психиатрия и
медицинска психология”.
2. Предложение за разкриване на процедура за заемане на две академични длъжности
„доцент” по научната специалност „Имунопатология и алергология”(03.01.27).
Гласували 30. За – 30. Против и въздържали се – няма.
АС реши: Разкрива процедура за заемане на две академични длъжности „доцент” по
научната специалност „Имунопатология и алергология” (03.01.27).
С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито.
26. 05. 2014 г.

Секретар на АС: /П/
Д-р А. Пандурска
Председател на АС: /П/
Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.
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